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Questionário de satisfação aos empregadores de alunos diplomados no 

Agrupamento de Ecolas Dr. Ramiro Salgado 

O acompanhamento do percurso dos alunos do Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado de Torre de 

Moncorvo após a conclusão do Curso Profissional e crucial no desenvolvimento de um plano de melhoria 

contínua da formação, pelo que o seu contributo é de extrema importância.  

Este questionário destina-se a aferir o grau de satisfação dos Empregadores acerca de diversos parâmetros 

relativos ao desempenho do seu colaborador, antigo aluno deste Agrupamento de Escolas. 

Os resultados obtidos assumem uma elevada importância, já que o conhecimento do grau de satisfação dos 

diversos parceiros é fundamental para a melhoria constante do serviço prestado. 

Os dados serão analisados e depois divulgados por toda a comunidade escolar, mantendo-se a confidencialidade 

das respostas. 

Obrigado pela sua colaboração! 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA/ INSTITUIÇÂO 

Nome completo:______________________________________________________________________________ 

Cargo: ______________________________________________________________________________________ 

Empresa/Instituição: __________________________________________________________________________ 

Email de contacto: ___________________________________________@____________ 

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR/COLABORADOR 

1. Nome completo do trabalhador (opcional): 

____________________________________________________________________________________________ 

2. Cargo/Função desempenhada: 

___________________________________________________________________________________________ 

3. Considera que foi fácil encontrar funcionário nesta área? 

a. Sim 

b. Não 

4. As funções desempenhadas estão relacionadas com a área de formação do trabalhador/ colaborador?  

a. Sim 

b. Não 

5. Na seleção do trabalhador/colaborador, o curso frequentado foi um dos critérios considerados?  

a. Sim 

b. Não 

mailto:agrupamento.moncorvo@gmail.com


Bairro de S. Paulo   5160-226 TORRE DE MONCORVO  Telefone 279200280  Telefax 279254173    Nº fiscal 600072428 
Email: agrupamento.moncorvo@gmail.com                                                          SITE : www.aetmoncorvo.com 

 

 

6. Tendo em atenção as competências consideradas, assinale com um (X) a opção que traduz o seu grau de 

satisfação. Se alguma(s) competência(s) não se aplicar(em) ao trabalhador em questão, por favor deixe em 

branco. 

 Grau de satisfação 

1. 
Insatisfeito 

2. Pouco 
Satisfeito 

3. 
Satisfeito 

4. Muito 
Satisfeito 

5. Não 
Avaliado 

C
o

m
p

et
ê

n
ci

as
 

Competência Técnicas inerentes ao posto de trabalho  

Demonstra conhecimentos      

Utiliza procedimentos      

Utiliza 
recursos/ferramentas/equipamentos 

     

Planeamento e Organização  

Aplica conhecimentos e 
procedimentos a novas situações 

     

Executa as tarefas nos prazos definidos      

Define prioridades na realização de 
tarefas de forma a cumprir o 
estabelecido 

     

Responsabilidade e Autonomia  

Demonstra disponibilidade      

É proativo, antecipando necessidades      

Propõe soluções úteis para a resolução 
de problemas 

     

É autónomo na realização de tarefas      

Comunicação e Relações Interpessoais  

Ouve atentamente e demonstra que  
compreende o que lhe foi transmitido 

     

Comunica oralmente com clareza      

Compreende textos 
informativos/descritivos ou de outro 
teor 

     

Redige textos informativos/descritivos 
ou de outro teor 

     

Cria empatia com quem comunica      

Trabalho em Equipa  

Relaciona-se com superiores 
hierárquicos de 

forma a criar um bom ambiente de 
trabalho 

     

Relaciona-se com pares de forma a criar      
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um 

bom ambiente de trabalho 

Colabora para resolver objetivos 
comuns 

     

 

 

 

7. Voltaria a contratar um aluno diplomado pelo Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado? 

a. Sim 

b. Não 

c. Talvez 

 

7.1. Em caso negativo, apresente algumas das razões.  

 

____________________________________________________________________________________________ 

 
8. Que sugestões poderá dar, para a Escola melhorar o curso frequentado pelo trabalhador/colaborador, 
face às necessidades/exigências do mercado de trabalho. 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Muito obrigado pela sua resposta! 
 
A Direção do Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado agradece o tempo despendido. 
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